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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
  الرحمن الرحيم.بسم هللا

هم لوصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين  ،الحمد هلل رب العالمين
 بإحسان إلى يوم الدين:

 :-وإياه هللا تعالى نارحم-قال الشيخ محمد األمين الشنقيطي 
اآلية لم  [127ورة النساء:]س {اءِ َوَما يُتْلَى َعلَْيُكْم فِي اْلِكتَاِب فِي يَتَاَمى الن ِسَ } :قوله تعالى"

ه وهو قول ،ولكنه بينه في أول السورة ،يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم في الكتاب ما هو
َن الَ ا َطاَب َوإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْقِسُطواْ فِي اْليَتَاَمى فَانِكُحواْ مَ } :تعالى  [3]سورة النساء: {لن َِساءِ ُكم م ِ

 مؤمنين.."اآلية كما قدمناه عن أم ال
ن أل ؛وهو مبيَّن في أول السورة ،وما يتعلق بهم ،شأن اليتامى ،يتلى عليكم في اليتامى في شأنها

اَمى فِي اْليَتَ  ْقِسُطواْ َوإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُ } :–جل وعال-ُبي ِّن في أول السورة بقوله  ،هذا مجَمل ما يتلى

 .[3]سورة النساء: {فَانِكُحواْ َما َطاَب لَُكم
ورة ]س {َوَما يُتْلَى} :فقوله هنا -رضي هللا عنها-كما قدمناه عن أم المؤمنين عائشة "

 هللاوتقرير المعنى قل  ،في محل رفع معطوف على الفاعل الذي هو لفظ الجاللة [127النساء:
]سورة  {اءِ ى الن ِسَ يَتَامَ  َوَما يُتْلَى َعلَْيُكْم فِي اْلِكتَاِب فِي}ا يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن أيض  

 [3اء:]سورة النس {ىاْليَتَامَ  َوإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْقِسُطواْ فِي} :وذلك قوله تعالى ،اآلية [127النساء:
 ،ماتومضمون ما أفتى به هذا الذي يتلى علينا في الكتاب هو تحريم هضم حقوق اليتي ،اآلية

 فمن خاف أال يقسط في اليتيمة التي في ُحجره.."
 َحجره..

 ي في َحجره..""الت
جره تكسر تكسر أيض    ا بعد.أو حِّ

ما كوهذا هو التحقيق في معنى اآلية  ،"التي في ِحجره فليتركها ولينكح ما طاب له سواها
ورة ]س {َوتَْرَغبُوَن أَن تَنِكُحوُهنَّ } :وعليه فحرف الجر المحذوف في قوله ،قدمنا

 .."[127النساء:
يعني مع عدم العدل  [3ء:]سورة النسا { لَُكمفِي اْليَتَاَمى فَانِكُحواْ َما َطابَ  َوإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْقِسُطواْ }
ألنه  ؛ا على شأنهن وحقوقهنفاظ  يعني ح [3]سورة النساء: {َوإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْقِسُطواْ فِي اْليَتَاَمى}

جيز أال تقسط فانكحوا ما طاب لكم يعني هل هذا ي ،ألنهن يتامى ؛ن يطالب بحقوقهنن مليس له
 في غير اليتامى؟ 
 طالب: .........
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إذا  وغيرهن يوَجد من يدافع عنهن ،ألنه ال يوَجد من يدافع عنهن ؛أشد هو في حق اليتامى
 ومع ذلك فالظلم ال يجوز في حق كل أحد. ،حصل عدم العدل وعدم الظلم

 طالب: .........
 ؟كيف

 طالب: .........
ُ يُْفتِ }ا على الفاعل الذي هو لفظ الجاللة عطف   ،ا على لفظ الجاللةيعني عطف   سورة ] {يُكمْ قُِل َّللاَّ

 .[127النساء:
 طالب: .........

 يعني ما أشار إليه فيما بعد؟
 طالب: .........

 ؟ماذا
 طالب: .........

ُ يُْفتِيُكْم فِيِهنَّ َوَما يُتْلَى}  فتيكم فيما يتلى.يعني وي [127]سورة النساء: {قُِل َّللاَّ
 طالب: .........

 لكن من الذي يفتي؟ 
 طالب: .........

 ألن العطف على نية تكرار ؛قل هللا يفتيكم وما يتلى عليكم يفتيكم فيه كذلك ،–جل وعال-هللا 
ذا هوما يتلى هل  ،فالعامل في لفظ الجاللة قل هللا يفتيكم هذا ابتداء العامل االبتداء ،العامل

عاطفة على االبتداء على  تكون الواو حينئذ   ؟ى سبيل االبتداءمعطوف عليه عل ؟اابتداء أيض  
 الجملة االسمية أو تكون استئنافية؟

 طالب: .........
 الذي ُيتلى المتلو هو الذي ُيفتي. ،المتلو هو المفتي ،الذي ُيفتي ما ُيتلى ..والذي ُيتلى

 طالب: .........
ُ }ُيفتي  –جل وعال-هللا  ،لشيخيفتي وما ُيتَلى يفتي هذا مراد ا –جل وعال-هللا   {يُْفتِيُكمْ  قُِل َّللاَّ

ا أيض   [127:]سورة النساء {َوَما يُتْلَى َعلَْيُكمْ }وهذا ما فيه إشكال صريح  [127]سورة النساء:
ا د  فالقرآن يسند إليه إسنا ،وُيعطف عليه ما ُيتلى وهو القرآن –جل وعال-فالمفتي هللا  ،يفتيكم
لقرآن يفتي على حسب كالم إن هذا ا [9]سورة اإلسراء: {إِنَّ َهَذا اْلقُْرآَن يِْهِدي} اا أو مجازي  حقيقي  

 بأقوال أخرى. يأتيشف لعله  ؟هذا هو مراده أليسالشيخ 
 طالب: .........
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 هات.
 طالب: .........

 إن شاء هللا. سيأتي بهالجر  سيأتي بحرفهو 
 طالب: .........

 عندك يا شيخ؟ ما الذي
 ........طالب: .

 عندك يا شيخ سليمان؟ ماذافقوله هنا وما يتلى.. 
 طالب: .........

 التكرار التكرار مطلوب.
ل هللا وتقرير المعنى ق ،ا على الفاعل الذي هو لفظ الجاللة"وما يتلى في محل الرفع معطوف  

 ا وما يتلى عليكم."يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن أيض  
 يعني يكون..  "ايكم ويفتيكم فيهن أيض  قل هللا يفت" ..قل هللا يفتيكم

 أنت عندك مثلنا؟
 طالب: .........

ح أم هو زائد عنده؟  فهل هذا النقص مكم ِّل ،فالذي عندنا باعتبار نسخة الشيخ فيه نقص وموض ِّ
 ا..قل هللا يفتيكم ويفتيكم أيض   ،ي يظهر أنه ال بد منهالذ

 طالب: .........
 ال.

 طالب: .........
ها لفيهن األولى ما  ،امرتين، قل هللا يفتيكم ويفتيكم فيهن أيض   ليستفيهن مرة واحدة أنا عندي 

 فيهن. ما لها داع   ،ي يظهرذهذا ال ،داع  
 طالب: .........

ا وما يتلى عليكم.  نعم، قل هللا يفتيكم ويفتيكم فيهن أيض 
هو  [127نساء:]سورة ال {َوتَْرَغبُوَن أَن تَنِكُحوُهنَّ } :"وعليه فحرف الجر المحذوف في قوله

 لقلة مالهن وجمالهن.." ؛عن أي ترغبون عن نكاحهن
فإن كان األحظ في  ،ألن الرغبة إما أن تكون في الشيء أو عن الشيء ؛يحتمل أن يكون في

ر في ؛الرغبة فيه  مِّل.فالضمير محت ،ألن سواهن أنفع له ؛وإن كان رغبة عنهن ،لكونه أنفع فالمقدَّ
فال يحل لكم نكاحهن إن كن  ،غبون عن نكاحهن إن كن قليالت مال وجمال"أي كما أنكم تر 

 ،-رضي هللا عنها-ذوات مال وجمال إال باإلقساط إليهن في حقوقهن كما تقدم عن عائشة 
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الحرف المحذوف هو في أي ترغبون في نكاحهن إن كن متصفات  :وقال بعض العلماء
 .."بالجمال وكثرة المال مع أنكم ال تقسطون فيهن

ر  وإن كن كذا  ،"عن"لكن هل يجوز أن يصلح التقدير للحرفين في آن واحد إن كن كذا فالمقدَّ
ر  على من يقول  ويجري  يمشيلى حد سواء في الحرفين هذا ، والصالحية هنا ع"في"فالمقدَّ

 ،لكن القول المعتمد عند األكثر أنه ال يجوز ،بجواز استعمال اللفظ في معنييه بحقيقته ومجازه
 فإما أن تقدر هذا أو تقدر هذا.

 طالب: .........
 فين صالحية الحرفين في موضع واحد.لكنك تقدر الحر  ،ما يخالف نعم

 طالب: .........
حوهن إذا قلنا إنها في أن تنكحوهن أو عن أن تنك [127]سورة النساء: {َوتَْرَغبُوَن أَن تَنِكُحوُهنَّ }

عن باعتبار ما يقتضيه المقام فإن كن جميالت  أو صالحة ألن تقدر ،صالحة ألن تقدر في
لكن  ،والواقع يشهد بصحة هذا وهذا ،وإن كن خالف ذلك ترغبون عن ،وذوات أموال ترغبون في

هذا وبذاك المعنى يتم بفال إباستعمال اللفظ في الموضعين أو في المعنيين هذا محل اإلشكال و 
رض أن هؤالء تهذا وتف أوما أن تقدر هذا الجمع بين المعنيين إ فعلى كالم العلماء في عدم

 األيتام مرغوب عنهن أو تفرض أنه مرغوب فيهن.
 طالب: .........

 ين؟أ
 طالب: .........

ت  وصو   ،محمد ان اسمهمايا محمد قدامك اثن :أنت لو قلت ،ال، هو حمل المجاز على معنييه
واحد منهما؟ واحد لكن أنت  أمن اهل مرادك االثن ،يا محمد والتفت االثنان :في آن واحد وقلت

على  استعملت اللفظ في معنييه المنطبق :فهل يقال لك يهما،االثنين كل تريد أنت اكذالتفتا إذ لما
ثم بعد ذلك الثاني يأتي  اواحد   تريدأو أنت في األصل  ؟هذا والمنطبق على هذا في آن واحد

ا  هذا مقصودهم في حمل اللفظ على معنييه. ؟تبع 
ذلك في  قالوا بالمجاز واختلفوا في جواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه مع ا أجازوا "والذين

 ناده إلىوإس ،فإسناد اإلغناء إلى زيد حقيقة عقلية ،أغناني زيد وعطاؤه :المجاز العقلي كقولك
 فجاز جمعهما وكذلك.." ،العطاء مجاز

 فجاز جمعهما. ،مجاز عقلي ،مجاز عقلي نعم
 ."ألنه. ؛وإسناده إلى ما يتلى مجاز عقلي عندهم ،فتاء إلى هللا حقيقي"وكذلك إسناد اإل

األصل أن الذي يهدي هو هللا  [9]سورة اإلسراء: {إِنَّ َهَذا اْلقُْرآَن يِْهِدي} :يعني مثل ما قلنا في
صلى هللا عليه -وإسناد الهداية إلى القرآن أو إلى النبي  ،–جل وعال-هو هللا  ،–جل وعال-
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إنه من باب إذا نظرنا بما عندنا أنه يمكن أن  :قالوا [52]سورة الشورى: {إِنََّك لَتَْهِديوَ } -وسلم
وكل هذا عند من يقول بجواز  ،–جل وعال-والهداية كلها هلل  ،إنه من باب المجاز العقلي :يقال

 له رسالة في منع جواز المجاز في القرآن المنزل للتعبد، الشيخ والمؤلف ال يراه  ،المجاز
 واإلعجاز.

 :ءوقال بعض العلما ،ه فيجوز جمعهما،ألنه سبب ؛"وإسناده إلى ما يتلى مجاز عقلي عندهم
وعليه  ،لضميرا على افي محل جر معطوف   [127]سورة النساء: {َوَما يُتْلَى َعلَْيُكمْ } :إن قوله

ل األو :انه أمر وهذا الوجه يضعف ،فتقرير المعنى قل هللا يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم
ن العطف أالثاني  ،وال يفتي فيه لظهور أمره ،أن الغالب أن هللا يفتي بما يتلى في هذا الكتاب

وأجازه  ،فه غير واحد من علماء العربيةعلى الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ضع  
اءلُوَن تَسَ } :ا على الضمير من قولهبالخفض عطف   {واألرحامِ } :بقراءة حمزة ابن مالك مستدال  

 ويورد.." [1]سورة النساء: {بِهِ 
 ألن العطف على نية تكرار العامل. ؛تساءلون به وباألرحام ،يعني وباألرحام

 "ويوردوه في الشعر كقوله:
 فــــــــاليوم قربــــــــ  تهجونــــــــا وتشــــــــتمنا

 
ــــام مــــن عجــــب  ــــك واألي ــــا ب  فاذهــــب فم

 ونظيره قول اآلخر: ،ا على الكافبجر األيام عطف   
ــــــل الســــــواري ســــــيوفنا ــــــي مث ــــــق ف  نعلِ 

 
 "ومــــا بينهـــــا والكعــــب مهـــــو  نفـــــانف 

 ؟ل السواري أو السواري نعلق؟ في مثعندك مثل  
 طالب: .........

 مثل؟
 طالب: .........

 ؟ماذا
 طالب: .........

 الثاني أطول. رطألن الش
 وقول اآلخر: ،ا على الضمير قبله"بجر الكعب معطوف  

 وقــــــد رام آفــــــاق الســــــماء فلــــــم يجــــــد
 

 اا فيهــــــا وال األرَض مقعــــــد  لــــــه مصــــــعد   
  وال.. 

 
................................. 

 
 .................. وال األرِض مقعـــــــــــدا 

 وقول اآلخر: ،ا على الضميراألرِض بالجر معطوف  وال  :فقوله 
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ـــــــــى الكتيبـــــــــة لســـــــــ  أدري   أمـــــــــر عل
 

 "أحتمــــــــي كــــــــان فيهــــــــا.............. 
 أحتفي. 

"............................ 
 

ــــــــــي كــــــــــان فيهــــــــــا أم ســــــــــواها   أحتف
 فسواها في محل جر بالعطف على الضمير." 

 يعني فيها أم في سواها.
قسم أوهللا تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه كما  ،ا"وأجيب عن اآلية بجواز كونها قسم  

-38:]سورة الحاقة{ ِصُرونَ فاَل أُْقِسُم بَِما تُْبِصُروَن َوَما ال تُبْ } :وله تعالىبمخلوقاته كلها في ق
 اآلية." [39

 هنا أقسم باألرحام.
واز ج -رحمه هللا-وصحح العالمة ابن القيم  ،"وعن األبيات بأنها شذوذ يحفظ وال يقاس عليه

ُ } :تعالى وجعل منه قوله ،ة الخافضدالعطف على الضمير المخفوض من غير إعا  َحْسبَُك َّللاَّ

ا على ن في محل جر عطف  ومَ  :إن قوله :فقال [64]سورة األنفال: {َوَمِن اتَّبَعََك ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ 
بعك حسبك وتقرير المعنى عليه حسبك هللا أي كافيك وكافي من ات :الضمير المجرور في قوله

 وأجاز ابن القيم والقرطبي.." ،من المؤمنين
 .لحظة لحظة.

ألن  ؛ا على المحلا معطوف  ومن اتبعك أن يكون منصوب   :"وأجاز ابن القيم والقرطبي في قوله
 ونظيره قول الشاعر: ،الكاف مخفوض في محل نصب

 إذا كانـــــ  الهيجـــــاء وانشـــــق  العصــــــا
 

 والضــــــــحان ســــــــيف مهنــــــــدفحســــــــبك  
 بنصب الضحان كما ذكرنا." 

لكاف ا؟ على ماذامعطوف على  [64]سورة األنفال: {َوَمِن اتَّبَعَكَ }على كالم ابن القيم  يعني
وعلى القول الثاني وهو موجود  ،والكاف مجرورة بإضافة الحسب إليها أي كافيك وكافي أتباعك

ا من اتبعك وأيض   ،يكفيك –جل وعال-عني هللا ي ،عند بعض المفسرين أن َمن معطوف على هللا
ل على أن المعطوف في محل جر  ،يعني يدافعون عنك ،من المؤمنين يكفونك ولكن ابن القيم طوَّ
 عطف على الكاف.

 طالب: .........
 ؟كيف.. نعم

 طالب: .........
م يعني عندك فيها وال األرض عطف بال، عندك لها نظائر أم سواهاالذ كن هذا حرف ل ،ي تقدَّ

 العطف أم.
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 طالب: .........
 .-رحمه هللا-وانتصر لقوله  ،وذكر األقوال ،ابن القيم في زاد المعاد أطال عليها

 طالب: .........
 ين؟أ

 طالب: .........
 والحسب مضاف إلى الكاف. ،.. حسب مصدر..

 طالب: .........
نفس  اوكافي أتباعك صار مجرور   كافيك :منصوب على المحل يكفيك ويكفي أتباعك لو قلت نعم

 الشيء.
 طالب: .........

 ورد عليه. ،وذكره ابن القيم ،معروف هذا قول ثان  
 {اِزقِينَ ْم لَهُ بِرَ ن لَّْستُ َوَجعَْلنَا لَُكْم فِيَها َمعَايَِش َومَ } :"وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى

ه ي قوله لكم وتقرير المعنى عليوَمن ُعِطف على ضمير الخطاب ف :فقال [20]سورة الحجر:
ره وكذلك إعراب وما يتلى بأنه مبتدأ خب ،وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين فيها معايش

لكم  ا على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره ويبينوإعرابه منصوب   ،محذوف أو خبره في الكتاب
 .كل ذلك غير ظاهر ،ا على أنه قسموإعرابه مجرور   ،ما يتلى

 هم كانواألن ؛وما يتلى عليكم في الكتاب آيات المواريث :إن المراد بقوله :عض العلماءوقال ب 
ثون النساء يات آفأنزل هللا  ،في ذلك -صلى هللا عليه وسلم-فاستفتوا رسول هللا  ،ال يورِ 

 [127لنساء:]سورة ا {تَابِ َوَما يُتْلَى َعلَْيُكْم فِي اْلكِ } :وعلى هذا القول فالمبيِ ن لقوله ،المواريث
ُ ِفي أَْوالَِدُكمْ } :هو قوله  :قوله في آخر السورةو  ،اآليتين [11]سورة النساء: {يُوِصيُكُم َّللاَّ

ُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكالَلَةِ } والظاهر أن قول أم  ،يةاآل [176:]سورة النساء {يَْستَْفتُونََك قُِل َّللاَّ
 المؤمنين أصح وأظهر."

 لنساء ال في المواريث.يعني وأن الكالم في يتامى ا
]سورة  {َوتَْرَغبُوَن أَن تَنِكُحوُهنَّ } :"تنبيه المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله

أو  ،وقد قدمنا الخالف هل هو عن وهو األظهر ،أصله مجرور بحرف محذوف [127النساء:
 ويعد حذف الجر.." ،هو في

 وبعد حذف..
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وبه قال الكسائي  ،حل نصب على التحقيق"وبعد حذف حرف الجر المذكور فالمصدر في م
هو في محل جر  :وقال األخفش ،الضعف الجار  عن العمل محذوف   ؛وهو األقيس ،والخليل

 بالحرف المحذوف."
سمى بنزع يعني على الجار  يعمل بعد حذفه أو ينتصب المجرور بعد حذف الجار  على ما يُ 

كنه العمل فيه وهو مجرور كقول األخفش الخافض؟ الذي يقول بأن الجار  له من القوة ما يم
والنصب بنزع الخافض معروف عند  ،وإال فإذا نزع الخافض انتصب ما بعده ،يجو ِّز مثل هذا

 أهل العربية.
 هو في محل جر بالحرف المحذوف بدليل قول الشاعر: :"وقال األخفش

 ومااااااااااااا زرت ليلااااااااااااى أن تكااااااااااااون حبيبااااااااااااة
 

 إلاااااااااااااايَّ وال َدياااااااااااااان بهااااااااااااااا أنااااااااااااااا طالبااااااااااااااه 
اج ل االحتجالقول األو أهلُ  ا على محل أن تكون أي لكونها حبيبة وال لَدين وَرد  عطف   بجر َدين 

 بالبي  بأنه من عطف التوهُّم كقول زهير:
 بـــدا لـــي أنـــي لســـ  مـــدرن مـــا مضـــى

 
 ................................" 

 مدرَك مدرَك.. 
 بـــدا لـــي أنـــي لســـ  مـــدرَن مـــا مضـــى"
 

ــــــــوال ســــــــابق شــــــــي     ــــــــان جائي   اا إذا ك
 بجر سابق لتوهم دخول الباء على المعطوف عليه الذي هو خبر ليس." 
ا جر بل ألنها خبر ليس وبعد ليس غالب   ؛ألن مدرك األصل فيها واألكثر فيها أن تقترن بالباء

ر ر ليس يجر ألن الغالب أن خب ؛خبر وهناك ما يستدعي البيت األول التوهم في الثاني متصوَّ
 ي ُيتوهَّم؟ذال مالكن البيت األول  ،بالباء

 طالب: .........
 .لكن األول ،البيت الثاني واضح التوهم فيه ،من عطف التوهم
 طالب: .........

وره لكن ما هو ظه ،ر اقترانهقاله الشيخ أن المفعول ألجله يكث ما فيه شيء إال على التخريج الذي
هو الغالب فيتوهم ن دخول الباء على خبر ليس أل ؛خبر ليسمثل ظهور دخول الباء على 

 وجوده.
 "وقول اآلخر:

 مشــــــــائم ليســــــــوا مصــــــــلحين عشــــــــيرة
 

 إال ببـــــــــــــــين غرابهـــــــــــــــا وال ناعـــــــــــــــب   
 في رد حرفه إالواعلم أن حرف الجر ال يط   ،نوأجاز سيبويه الوجهي ،لتوهم الباء ؛بجر ناعب 

 المصدر المنسبك من أن وأن وصلتها.."
 من أنَّ وأْن.
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 "إال في المصدر المنسبك من أن  وأْن وصلتها.."
 عندك كذا؟

 طالب: .........
 أنَّ ينسبك منها مصدر؟ 

 طالب: .........
.  لكن أنَّ ينسبك منها المصدر؟ أنَّ

 طالب: .........
من أنَّ وصلتها ينسبك مصدر؟ مثل  يعنيلكن هل هي أنَّ بالتشديد وأْن وصلتها  ،ما يخالف نعم

 هما.تِّ وصلتهما وصلَ  :أْن وصلتها ولذلك ثنَّى قال
ابن  وعقده ،ا لعلي بن سليمان األخفش القائل بأنه مط رد في كل شيء عند أمن اللبس"خالف  

 مالك في الكافية بقوله:
 أىواباااااااااااااااااااااااان سااااااااااااااااااااااااليمان اطااااااااااااااااااااااااراده ر 

 
 "إن لاااااام يخاااااااف لااااااابس كمااااااان زياااااااد ناااااااأى 

ا..   كمن زيد 
 كمن زيٌد نأ ..

ا.  زيد 
ا أو زيٌد؟ ا؟ كمن زيد   زيد 

ا نأى.  عندنا كذا كمن زيد 
 معناه؟ ما

 واباااااااااااااااااااااااان سااااااااااااااااااااااااليمان اطااااااااااااااااااااااااراده رأى
 

ا ناااااااأىإن لااااااام يُ    خاااااااف لااااااابس كمااااااان زياااااااد 
 طالب: ......... 

؟  ؟ كمن نأى بزيد   بزيد 
 طالب: .........

 هذا موضع الحذف. نعم
في  ا عند أمن اللبسوقياس   ،على مذهب الجمهور إذا حذف حرف الجر مع غير أن وأن نقال  و "

 ؛ضوعند الكوفيين نزع الخاف ،والناصب عند البصريين الفعل ،فالنصب متعيِ نقول األخفش 
 كقوله:

 تمــــــــــرون الــــــــــديار ولــــــــــن تعوجــــــــــوا
 

 كالكـــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــي  إذ ا حـــــــــــــــــــرام 
 قول الفرزدق:ك ،ا مع حرف الجر شاذوبقاؤه مجرور   

 قبيلـــــــــةإذ قيـــــــــل أي النـــــــــاس شـــــــــر 
 

 أشــــــــارت كليــــــــب بــــــــاألكف األصــــــــابع 
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 "أي أشارت األصابع باألكف أي مع األكف إلى كليب.
 أصابع.

 طالب: .........
 تعوجوا.. نعم

 ولن؟ أوولم 
 ي يظهر..والذولن  عندنا

 طالب: .........
 يعني بالديار. ،تمرون الديار ،ال، لم.. ال، كان تثبت النون لو كانت ال.. األصل الديار

 ............. ولااااااااااااااااااااااااااااااااام تعوجاااااااااااااااااااااااااااااااااوا
 

 كالمكمااااااااااااااااااااااااااا علاااااااااااااااااااااااااايَّ إذ ا حاااااااااااااااااااااااااارام 
 عني ما تمرون علينا! ولم.ي 

ولم يبين هنا  ،لقسط العدلا [127]سورة النساء: {َوأَن تَقُوُمواْ ِلْليَتَاَمى بِاْلِقْسطِ } :"قوله تعالى
واْ ْقَربُ َوالَ تَ } :ولكنه أشار له في مواضع أخر كقوله تعالى ،هذا القسط الذي َأمر به لليتامى

قُْل إِْصالٌَح لَُّهْم َخْيٌر َوإِْن } :وقوله ،[152ألنعام:]سورة ا {أَْحَسنُ َماَل اْليَتِيِم إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي 

ُ يَْعلَُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلمُ  ا اْليَ } :وقوله ،[220:]سورة البقرة {ْصِلحِ تَُخاِلُطوُهْم فَِإْخَوانُُكْم َوَّللاَّ تِيَم فَأَمَّ

 ]سورة {تَاَمىاْلقُْربَى َواْليَ  َعلَى ُحب ِِه َذِوي َوآتَى اْلَمالَ } :وقوله ،[9]سورة الضحى: {فاَل تَْقَهرْ 
 .فكل ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى ،ونحو ذلك من اآليات ،اآلية [177البقرة:

عالى في هذه اآلية اآلية ذكر ت [128]سورة النساء: {َوأُْحِضَرِت األَنفُُس الشُّحَّ } :قوله تعالى 
 الكريمة أن األنفس."

 من مات ،بني آدم من ماتت أمهغير في  :قالوا ،دم من مات أبوه وهو دون البلوغبني آ فياليتيم 
في و  ،يعني إذا تبرأت منه أمه وألقي في مكان عام ،لكن من ليس له أب وال أم كاللقيط مثال   ،أبوه

 ،رعيلكن إذا لم يكن له أب وال أم في الحكم الش ،ألنه مولود من أنثى ا؛الواقع ال شك أن له أم  
ال يأخذ  أو هو أولى أو ،وأنا وكافل اليتيم كهاتين ،ل يأخذ حكم اليتيم وما ورد في العناية باليتيمه

 الحكم؟
 طالب: .........

 ؟ماذا
 طالب: .........

  يأخذ الحكم؟ال لمَ 
 طالب: .........

 لكن هذا من له؟  ،الواقع اآلن اليتيم قد يكون وارث ا وله أعمام وله إخوان
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 ....طالب: .....
فإذا لم يكن  ،إن لم يقم به بيت المال ضاع ،هذا ما له أحد ،ألن المسألة مسألة نظر ومعنى

ه الحث على اليتيم على مثل هؤالء وهو حكم ا ليس له أب فهو أولى ممن مات أبوه وترك  ،يوجَّ
لعناية ا ،شدفالعناية بمثل هذا أ ،له ما ترك مع العناية باليتيم الذي مات أبوه وله إخوة وله أعمام

 ألنه في الشرع األب ليس له أبوة على هذا. ؛اوهو يتيم حكم   ،بمثل هذا أشد
 طالب: .........

 منهم. اإذا رضي بذلك وصار مثلهم أو شر   ا،إن كان راضي  
عالى في هذه اآلية تذكر  ،اآلية [128]سورة النساء: {َوأُْحِضَرِت األَنفُُس الشُّحَّ } :"قوله تعالى

ألنها  ؛ا لها كأنه مالزم لها ال يفارقهاا حاضر  ن األنفس أحضرت الشح أي جعل شي   الكريمة أ
 ُجِبَل  عليه."

قع و يعني الزاني  ،شر الثالثة عيشة في الدنيا يعني فيما عند الناس ،أو أن شرهم عيشة ولد الزنا
وبقي  ،منه األم وقع منها الحمل والوالدة وتخلصت ،والمرأة  ،في هذه الجريمة وذهب إلى شأنه

رة ]سو  {ىَوالَ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخرَ }ال إفهو شرهم في عيشه في الدنيا و  ،الولد حسرة
 .[164األنعام:

َوَمن } :وهو قوله تعالى ،"وأشار في موضع آخر أنه ال يفلح أحد إال إذا وقاه هللا شح نفسه

فهوم الشرط أن من لم يوق شح وم ،[9سورة الحشر:] {يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُْولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
مها وقيده بعض العلماء بالشح المؤدي إلى منع الحقوق التي يلز  ،وهو كذلك ،نفسه لم يفلح

 هللاوالعلم عند  ،وهو رذيلة ،وإذا بلغ الشح إلى ذلك فهو بخل ،الشرع أو تقتضيها المروءة
 تعالى."

إذا وصل الشح إلى هذه المرتبة صار  :ن الشح يقولوفي كالم الشيخ ما يفيد أن البخل أعظم م
ألن الشح بخل مع حرص ومنع  ؛والمعروف عند أهل العلم أن الشح أشد من البخل ،بخال  

 هذا الشح. ،للواجبات
 طالب: .........

 من الشح؟ نعم.
 طالب: التقتير....

لكن  ،ذا شحوه ،والحرص على الجمع والمنع كل هذا بخل ،كلها يجمعها شيء وهو الحرص
 ،ونوع التقصير قد ال يصل إلى الشح ،والتقتير فيه نوع تقصير على زنته ،الشح أشد من البخل

 قد ال يصل إلى البخل.
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هذا  [129لنساء:ا]سورة  {تُمْ ْو َحَرصْ َولَن تَْستَِطيعُواْ أَن تَْعِدلُواْ بَْيَن الن َِساِء َولَ } :"قوله تعالى
ليس  ألنه ؛ال يستطاع هو العدل في المحبة والميل الطبيعي العدل الذي ذكره تعالى هنا أنه

ذا هوقد أشار تعالى إلى  ،بخالف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع ،تح  قدرة البشر
 ."[3لنساء:ا]سورة  {ُكمْ أَْيَمانُ  فَِإْن ِخْفتُْم أاَلَّ تَْعِدلُواْ فََواِحَدةً أَْو َما َملََكتْ } :بقوله

 يعني «فال تلمني فيما ال أملك ،اللهم هذا قسمي فيما أملك» :-ه الصالة والسالمعلي-وجاء عنه 
تفاوت ولكن النساء ت ،ألنها جبلية وطبيعية ؛الميل القلبي والمودة والمحبة هذه ال يملكها اإلنسان

وقد تكون أقل  ،وقد تكون هذه المودة الزائدة ال مبرر لها ،في حظوظهن من األزواج في المودة
لكنه شيء  ،ا أكثر من ضراتهاويحصل لها من الحظوة عند زوجه ،المستوى من كل وجهةفي 

 {ِدلُواْ أَن تَعْ  َولَن تَْستَِطيعُواْ } :فهذا الذي ال يستطاع المنفي بقوله ،ا يستطيع أن يتحكم فيهقلبي م
رة التي كل ما يملك من األمور الظاه ،وليس معنى هذا أنه مبرر لعدم العدل [129]سورة النساء:

ال يستطيع أن يزيد إحدى زوجاته على  ،مردها إلى المال أو القسم في الوقت كل هذا مستطاع
 وال يجلس عند هذه أكثر أو يقسم لهذه أكثر ،اللهم هذا قسمي فيما أملك :غيره في المال ويقول

 هذا أمر مقدور عليه. ،هذا تملكه ،ال تلمني فيما ال أملك :ويقول
عال  :والعرب تقول ،رعيةأي تجوروا في الحقوق الش [3]سورة النساء: {أاَلَّ تَعُولُواْ َذِلَك أَْدنَى }"

 ومنه قول أبي طالب: ،وهو عائل ،يعول إذا جار ومال
 بميــــــــزان قســــــــط ال يخــــــــيس شــــــــعيرة

 
ـــــن نفســـــ  ـــــه شـــــاهد م ـــــلل ـــــر عائ  ه غي

 ومنه قول اآلخر:  ،أي غير مائل وال جائر 
ــــــــا رســــــــول هللا واطرحــــــــوا ــــــــالوا تبعن  ق

 
 قـــــول الرســـــول وعـــــالوا فـــــي المـــــوازين 

 وقول اآلخر: ،أي جاروا 
ــــــــــــــــال  َذود ــــــــــــــــس وث ــــــــــــــــة أنف  ثالث

 
 الزمـــــــان علـــــــى عيـــــــالي لقـــــــد عـــــــال 

 أما قول أحيحة بن الجال ح.." ،أي جار ومال 
 ُجاَلح ُجاَلح.

 "أما قول أحيحة بن الُجاَلح األنصاري:
ــــــــاه ــــــــى غن ــــــــر مت ــــــــدري الفقي  ومــــــــا ي

 
ــــــــى يعيــــــــل  ــــــــي مت ــــــــدري الغن ــــــــا ي  وم

 وقول جرير: 
 هللا نــــــــــزل فــــــــــي الكتــــــــــاب فريضــــــــــة

 
 البــــــــــن الســــــــــبيل وللفقيــــــــــر العائــــــــــل 

 ،وهي الفقر ،فكل ذلك من العيلة [8]سورة الضحى: {َوَوَجَدَك َعائاِلً فَأَْغنَى} :وقوله تعالى 
اآلية فعال التي بمعنى جار واوية  [28]سورة التوبة: {َوإِْن ِخْفتُْم َعْيلَةً } :ومنه قوله تعالى

 {ولُواْ أاَلَّ تَعُ } :معنى قوله :-رحمه هللا-وقال الشافعي  ،والتي بمعنى افتقر يائية العين ،العين
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وقول بعضهم إن هذا  ،أي يكثر عيالكم من عال الرجل يعول إذا كثر عياله [3]سورة النساء:
ال يصح وإن المسموع أعال الرجل بصيغة الرباعي على وزن أفعل فهو معيل إذا كثر عياله فال 

 ،يرلغة حموألن عال بمعنى كثر عياله  ،عربيةألن الشافعي من أدر  الناس باللغة ال ؛وجه له
 ومنه قول الشاعر:

 وأن المـــــــــــوت يأخـــــــــــذ كـــــــــــل حـــــــــــي
 

 "بــــــــــــــال شــــــــــــــك وإن................ 
 وإن أمشى وعال. 

"............................ 
 

 "..........وإن أمشـــــــــــــــــى وعـــــــــــــــــال 
والشافعي في لغة العرب حجة من بين سائر  ،هذا الذي يقول في كالم الشافعي أنه ال يصح 

ولذا  ،فضبط وأتقن اللغة العربية ،وأخذ عنهم مباشرة ،ألنه تغرَّب وعاش بين األعراب ؛األئمة
 جدت بخط الربيع ليس بينه وبين الشافعي وساطة وحققها الشيخ أحمد شاكركتابه الرسالة التي وُ 

 إلمامته في اللغة. ؛وأن ما عداها يصحح عليها ،على هذه النسخة معتمدة عند أهل العلم
 طالب: .........

َدةً أَْو تَْعِدلُواْ فََواحِ ْفتُْم أاَلَّ فَِإْن خِ }وجهه؟  مانعم  ؟[3]سورة النساء: {َذِلَك أَْدنَى أاَلَّ تَعُولُواْ }ين؟ أ

هذا كالم  ،ددتم فيكثر عيالكملو ع [3ء:]سورة النسا {َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم َذِلَك أَْدنَى أاَلَّ تَعُولُواْ 
 الشافعي.

 طالب: .........
لكن من حيث ورود النصوص بالحث على تكثير  ،هو أصل كالم الشافعي من حيث اللغة ماش  

ح في الشرع النسل مرجوح فال  ،ألدلة أخرى  ؛يعني أنه من حيث اللغة سائغ وجائز أنه هو المرجَّ
أة واحدة أقرب أال يكثر امر  صحيح أن الذي يأخذ [3]سورة النساء: {َذِلَك أَْدنَى أاَلَّ تَعُولُواْ } :فقوله

 لكن أيهما أفضل في الشرع؟ الُمْكثِّر. ،هذا المقصود اعياله من الذي يأخذ أربع  
 ........طالب: .

 ؟ماذازاد 
 طالب: .........

لكت مأو ما  فواحدة يعني فإن خفتم أال تعدلوا ،..؟ ال تكثر عيالكمماذا لكن الشافعي  ،هذا الواقع
على النساء وعلى  فيحصل الحيف ،فيكثر عيالكميقرب إلى أال تعولوا يعني أيمانكم ذلك أدنى 

 األوالد.
 طالب: .........

 ؟ماذا
 .طالب: ........
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 ال، هو يثبته.
ف ،"يعني وإن كثرت ماشيته وعياله من  بضم التاء {أال تعيلوا} :وقرأ اآلية طلحة بن مصرِ 

 .أعال إذا كثر عياله على اللغة المشهورة
 قوله تعالى.." 

 -ؤلفوالم ،اا إذا كان رباعي  الذي رد على الشافعي قال مجيؤه بمعنى كثرة العيال إذا كان رباعي  
 يثبت أن الثالثي لغة حمير بمعنى كثرة األوالد. -رحمه هللا

 طالب: .........
 الَعْول معروف.

ن َسعَتِهِ } :"قوله تعالى ُ ُكالًّ م ِ قَا يُْغِن َّللاَّ ذه اآلية ذكر في ه [130:رة النساء]سو  {َوإِن يَتَفَرَّ
بين  وربط ،الكريمة أن الزوجين إن افترقا أغنى هللا كل واحد منهما من سعته وفضله الواسع

ا أن النكاح سبب للغنى  ،واآلخر جزاء   ،اشرط   أحدهمااألمرين بأن جعل   :قولهبوقد ذكر أيض 
اِلِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِما} ُ فُ ن يَُكونُوا إِ ئُِكْم َوأَنِكُحوا األَيَاَمى ِمنُكْم َوالصَّ  { ِمن فَْضِلهِ قََراَء يُْغنِِهُم َّللاَّ

 ."[32]سورة النــور:
ً َحتَّى }التي بعدها  واآلية ُ ْغنِيَهُ يُ َوْليَْستَْعِفِف الَِّذيَن ال يَِجُدوَن نَِكاحا فاآلية  [33سورة النااور:] {ْم َّللاَّ

تثبت أن من ال يستطيع يستعفف هل بينهما  ةوالثاني ،األولى تدل على أن الزواج سبب للغنى
 ؟ ان بينهما تعارض  إ :تعاُرض؟ هل نقول
 طالب: .........

 طيب.
 طالب: .........

ُ }أنفقوا عليهم  :ما يقول [32]سورة النااور: {إِن يَُكونُوا فُقََراءَ }  ]سورة { ِمن فَْضِلهِ يُْغنِِهُم َّللاَّ
بب فالنكاح س ،الشرط والجزاء إن يكونوا فقراء يغنهم هللا من فضله يعني بعد النكاح [32النااور:
ً َحتَّ ِفِف الَِّذيَن ال يَِجُدوَن نَِكاحَوْليَْستَعْ }والذي ال يجد وال يستطيع  ،للغنى ُ ِمن ى يُْغنِيَهُ ا ْم َّللاَّ

 ،رقاءإن من عبادكم وإمائكم مقصود بها األ :فهل نقول ،لهذه الغاية [33]سورة النااور: {فَْضِلهِ 
 م.واألحرار نفقتهم في الغالب على أنفسه ،وفي الثانية األحرار؟ ألن األرقاء نفقتهم على غيرهم

 .........طالب: 
لكن الوعد  ،وتتضاعف عليه هذه الديون بسبب الزواج ما هو الواقع هكذا اطيب وقد يتحمل ديون  

 في اآلية األولى يجعل بعض العلماء ينصح من تراكمت عليه الديون أو افتقر أن يتزوج.
 طالب: .........

 لماذا يؤمر بالعفة؟ [33]سورة النااور: {َوْليَْستَْعِففِ }طيب 
 ......... طالب:
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وذاك من  ،دة عليههذا فيمن يجد المهر وال يجد زيا :نقول [32]سورة النااور: {إِن يَُكونُوا فُقََراءَ }
 ال يجد المهر يستعفف..

ن من تجب نفقته على غيره سواء كا اطالب: أو األول فيمن ال ينفق عليه سواء كان فقير  
 .ارقيق  
 ؟ماذا

يبه منكم فيمن تجب نفقته على والده الغني أو على قر  وأنكحوا األيامى :طالب: في األولى
 وفي الثانية فيمن ال يجد أحد تجب نفقته عليه.. ا،الغني أو كان رقيق  
األيامى والصالحين من العباد يعني األرقاء الذين  ،ولذلك هي في األيامى ،فيمن يستقل بنفسه

ف ما عنده مهر يستعفكان يستعفف إذا والثانية فيمن يستقل بالنفقة ول ،األصل النفقة على غيرهم
 حتى يغنيه هللا من فضله.

 قف على هذا.
 طالب: .........

 الذي له من ينفق.. تأتي مسألة تزويج االبن هل هو واجب على األب أو ال؟ 
 طالب: .........

 لنفقة بالمعروف؟لكن هل يلزم األب أن يزوج ابنه هل هو من ا
 طالب: .........

ا}ال،   ..[32]سورة النااور: {ِلِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكمْ َوالصَّ
 طالب: .........

خشي عليه من  افمن كان الزواج في حقه واجب   ،األب وعلى حسب حكم النكاح في األصل
 مثل األكل والشرب مثله. اويكون أصلي   ،العنت


